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Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези Питања заинтересованог лица од
16.08.2016. које се односи на јавну набавку наручиоца Завод за заштиту споменика
културе Краљево, ред. бр. ЈН 1.3.5/2016, и то: набавка радова на адаптацији
таванског простора Завода за заштиту споменика културе – Швапчића куће у
Краљеву, које гласи:
„Poštovani, u konkursnoj dokumentaciji za JN OP 1.3.5/16, na str. 15 od 58 stoji
'2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77.
став 4. Закона: С обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка јавне набавке
мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива
права и 3) – хитност ЗЈН, чија је процењена вредност мања од износа из члана 39.
став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), Наручилац не предвиђа могућност доказивања
испуњености услова изјавом из члана 77. став 4. Закона. и не дефинише текст изјаве
у смислу члана 77. став 4. Закона'
A na str. 20 od 58 'Понуде које буду дате преко процењене вредности
Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве. Процењена вредност јавне набавке:
Укупна процењена вредност јавне набавке износи: 3.108.334,00 дин. без обрачунатог
ПДВ'.
Obzirom da naručilac nije predvideo dostavljanje dokaza u formi izjave iz čl. 77,
onda se dolazi do zaključka da je procenjena vrednost za ovu javnu nabavku veća od
5.000.000,00 (vrednost male javne nabavke).
Takođe, na str. 25 od 58 je naveden iznos od 120.000,00 din. za taksu uz
podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača u postupku ove javne nabavke koja se
odnosi na nabavke velike vrednosti. (iznos takseza male vrednosti je iznos od 80.000,00
din.)
Molimo, razjasnite nam da li je nastala tehnička greška prilikom upisivanja
procenjene vrednosti u konkursnu dokumentaciju?
Molimo, potvrdite prijem.“
Одговор на питање гласи:

Поводом вашег Питања упућеног електронском поштом 16.08.2016. и
заведеног у овом Заводу под бр. 1262/1 од 17.08.2016., којим захтевате додатано
појашњење Конкурсне документације бр. 1243/3 од 12.08.2016. у поступку ЈН ОП
1.3.5/2016, обавештавамо вас да процењена вредност предметне јавне набавке
износи: 3.108.334,00 дин. без обрачунатог ПДВ, и да није дошло до техничке грешке
у Конкурсној документацији. Процењена вредност набавки истоврсних радова
Наручиоца на годишњем нивоу износи преко 5.000.000,00 динара без ПДВ, из ког
разлога је Наручилац у обавези да предметне радове набавља у отвореном поступку.
Такође указујемо да Наручилац има законску могућност да набавља добра, услуге и
радове у отвореном поступку, без обзира на износ процењене вредности конкретне
набавке.
Поводом осталих недоумица које сте навели у образложењу указујемо да је на
Наручиоцу да одређује начин доказивања испуњености услова у поступку јавне
набавке. Напомена у Поглављу 5.4. – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН тачка 2) на страни 15 од 58
Конкурсне документације, дата је из разлога што Наручилац практикује начин
доказивања услова изјавом из члана 77. у поступку јавне набавке мале вредности и
преговарачком поступку из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) Закона, будући да је у свим
осталим врстама поступака Наручилац дужан да пре доношења одлуке о додели
уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова.
У предметном поступку Наручилац је одредио да сви понуђачи морају да
доставе све доказе о испуњености обавезних и додатних услова који су захтевани
Конкурсном документацијом.
Вредност таксе одређена је у односу на врсту поступка и вредност набавке у
складу са чланом 156. став 1. тачка 2) и 4) Закона.
Чланом 77. став 4. Закона прописано је да наручилац може одредити у конкурсној
документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана
75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Чланом 79. став 2. Закона прописано је да ако је понуђач доставио изјаву из члана
77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан
да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Чланом 79. став 3. Закона прописано је да уколико Наручилац предвиди доказивање
испуњености услова изјавом из члана 77. став 4. Закона, није дужан да, у случају
поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36.
став 1. тач. 2) и 3) овог Закона чија је процењена вредност мања од износа из
члана 39. став 1. овог Закона, поступи на начин из члана 79 став 2.
Молимо вас да потврдите пријем овог мејла.
Срдачно,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

